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KELA.M İLMİNDE BÜYÜK GÜNAH MESELESİ

Doç. Dr. Cihad TUNÇ

Bu yazımızda büyük günah işleyen, yani dinimizce suç sayılan bir
işi yapan kimsenin çeşitli mezhepler açısından dini durumunun ne ola-
cağını, diğer bir deyişle Allah'ın birliğine inanmış bir müslümanın, bü-
yük giinah işlemiş olmasının onun İnancında bir değişmeyi gerektirip
gerektirmeyeceği gibi sorulara verilen çeşitli cevablan incelemeye çalışa-
cağiz. Meselenin daha açık bir şekilde anlaşılmasını sağlamak maksddıy.
la, konuya büyük günah kavramından ne anladığımızı açıklamakla baş-
layacağız. Önce günah kelimesi üzerinde duralım. Türkçe sözlükte bu ke-
limenin karşısında şu anlamlar ve örnekler yazılıdır. ı. Dince suç sayılan
iş: Bu anlamı Türkçemizde, "Hırsızlık etmek dinimize'e günahtır" şek-
lindeki bir cümle içinde kullanabiliriz, 2. Herkesin vicdanını inciten iş:
Bu adama bu kadar eziyct etmek günahtır, cümlesinde "günah" keli-
mesİ bu anlamdadır, 3. Sorumluluk: "Ben söyleyeyim de günah ben-
den gitsin" cümlesinde de sorumluluk anlamında kullanılmıştır.

Aslen Farsça olan günah <o~) kelimesi dini eserlerde birinci anla-
mında yer alır, yani "Allah'ın emirlerine aykırı olarak görülen iş, dini

suçı" demektir. Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetlerinde C~~,lç. ~
,p~C~~ ve diğer şekillerde geçen Cunah <c~) kelimesinİn Farsça

günah o~ kelimesindeki "g" harfinin "c"ye dönüşmesiyle arapçaya

geçtiği sanılmaktadır ki, bu kelime arapçada "günah" manasında
olmayıp, engel, sorumluluk anlamlarındadır. Günah kelimesinin karşılığı
olarak arapçada ithm <(1) kelimesi kullanılır ki, bu kelime büyük ve

küçük günahı da içine alır. İşte bu genel anlamda Türkı:emizde Suç
kelimesini kullanıyoruz.

Hukuki açıdan "Suç" şu anlamda kullanılır: "Hukuk nizarnı içinde
kendisine müeyyide olarak ceza konulmuş fiillerdir". Ceza kanunumuz

i F~rit Devellioğlu, O.man!ıca.Türkçe Ansiklopedik Lügat, 8.357, Ofsel Bsk.Ank.1970.
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suçları Cürüm ve Kabahat olarak ikiye ayırır. a) Cürüm, kötü niyetle bir
cemiyetin mevcudiyet ve hayat şartlarmı veya bir ferdin veya cemiyetin
esaslı menfaatlerini ihlfıl eden veya tehlikeye koyan hareketlerdir ki, bun-
lar ölüm, ağır hapis, ağır para cezası gibi cezaları gerektirir suçlardır.

h) Kabahat ise, ceza vermek için kasıt aranmayan, ceza kanununa
göre cezası hafif hapis ve hafif para cezası ve muayyen bir meslek ve
sanatın yapılmasının menedilmesi cezalarını gerektiren suçlardır2•

Bir hukuk sözlüğünden aldığımız bu tariflerden anlaşılacağı üzere,

suç deyimi nasıl cürüm ve kabahat kavramlarını içine alıyorsa, {L kar-

şılığı olan günah terimi de küçük ve büyük günah kavramlarını içine alır.

Arapçada bulunan ve dolayısiyle Kur'an'da da geçen lemem (~) keli-

mesi ve seyyie ~~ kelimesi küçük günaha, diğer bir deyişle kabahata, zenb

~~ ve çoğulu ~ j~ kelimesi de büyük günaha işaret eder. Aynea kebire

kelimesinin çoğulu olan kebair (J~ kelimesi büyük günaha delalet eder

ki, ayetlerde hep bu çoğul şekliyle kullanılmıştır. Meselfı, 4. Nisa Suresinin
31. ayeti şöyledir:

... : ~jCç", OF ".:-}~JW (,)~:+:.;c.~Y ~~~::~0(,)1
"Size yasak edilen büyük günahlardan kaçınırsanız, kusurlarmızı
(kabahatınızı) örteriz". 53. Necm Suresinin 32. ayeti şöyledir:

... -r~lJI:;')1 ';~\j:AJ\ J _(-')1 ~!C;S -(,)JJ:_:_o~ -0-_:1Y1
,"Allah, büyük günahlardan ve hayasızlıklardan kaçınanlara -ufak tefek
kabahatleri bir yana- işlediklerinden daha iyisiyle karşılığını verir".
Ayrıca 3. Ali İmrfm Suresinin 193. ayeti de şöyledir:

_ ..-., _ ;; _ o ılı ._ ~ _ _ J, __ o • _ _ ;; _ "

... ~t.:-::-"L:..~.r:LJ J L:...~J';~ [:J r,A-&.ü ~) II ... Rabbimiz

günahlanmızı bağışla, kabahatımızı ört ..... "

Görülüyor ki, günahları büyük ve küçük olmak üzere iki kısımda mü-
talaa edenler din alimleri değil, Kur'an-ı Kerım'in kendisidir. Bu nokta-
da, bu iki çeşit günahtan hangilerinin büyük, hangilerinin küçük olacağı
husuau aydınlatılması gereken bir mesele olarak karşımıza çıkacaktır.
İslam alimlerinin bu mevzudaki görüşlerini ortaya koymaya çalışalım:

2 Türk Hukuk Lügatı, ('!'iirk Hukuk Kurumu tarafından hazırlanrmş) 5.57, 303, Ank.
1956; Av.Hüseyin Özcan, Ansiklopedik Hukuk Sözlüğü, s, 115,333,574-75, Ank.1975.
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FıkıWa uğraşan alimlerin çoğuna göre, Allah'ın, Ceza tayin ettiği ve açık
olarak azabıyla tehdid ettiği her çeşit günah, büyük günahlardandır.
Taberi'ye göre içinde Allah'a isyan bulunan her şey büyük günahtır. İbn
Ebi Hatim' e göre, Allah'ın Cehennem azabıyla tehdid ettiği her şey büyük
günahtır. Beyhaki'ye göre, kulun üzerinde israr ettiği her günah büyük
günahtır, fakat kulun tövbe edip vazgeçtiği şey ise büyük günah değil-
dir3• İşte bu tarzda farklı görüşler ileri sürü,ldüğü için, İbn Abbas bile üç
anlayış getirmiştir: 1- Allah'ın yasak ettiği şey büyük günahtır. 2- AI-
lah'a isyan demek olan şey büyük günahtır. 3- Allah'ın hakkında ateşle,
öfkeyle, lanetle veya azabla hükmünü bildirdiği her iş büyük günahtır4•

Buhari ve Muslim'de bulunan bir hadise göre, Hz.Peygamberşu yedi
şeyden çekininiz demiştir: ı. Allah'a ortak koşmak,2.Haksız yere Allah'ın
haram kıldığı cana kıymak, yanf adam öldürmek, 3. Sihir, büyü yapmak,
4. Tefecilik etmek, yani kat kat faiz almak, 5. Yetimin malını yemek, 6.
Düşmanla yüz yüze gelindiğinde kaçmak, 7. İffetli Mü'min kadınlara if-
tira etmek. Ebu Bekre yoluyla rivayet edilen bir hadiste, Hz.Peygamber:
"Size büyük günahların daha büyüğünden söz edeyim mi ?:' diye sormuş,
yanındakilerin "evet" demesi üzerine şunları saymıştır: "Allah'a ortak
koşmak, ana ve babaya kötü davranmak, yalan söylemek ve yalancı şa-
hidlik yapmakS" Hz.Ali bunlara hırsızlık ve zina etmeyi de eklemekte-
dir6• Bütün bu misallerden anlaşılıyor ki, büyük günah olarak zikredilen
bu suçların hepsi Allah'a ortak koşmak hariç yukarıda gördüğümüz ce-
za hukukundaki cürümler gibi, doğrudan doğruya toplum içindeki kişi-
lere yönelik suçlardır.

Büyük günah meselesinin ortaya çıkış sebebini, Hicretin 36 ve 37,
yani miladi 656 ve 657 yıllarında meydana gelen olaylarda aramak gere-
kir. Bilindiği gibi Halife Hz.Osman'ın feci şekilde ve haksız olarak öl-
dürülmesinden ve HZ.Ali'inin bilMete getirilmesinden itibaren, bilhassa
Cemel ve Sıffin savaşlarından sonra İslam cemiyetinde dini bakımdan
çözülmesi güç bazı problemler ortaya çıkmıştır. Çünkü, o zamana ka-
dar hep müslüman olmayanlarla savaşıImış ve bu savaşlarda müslü-
manlardan ölenler şehid, kalanlar da gazi olmuşlardı. Halbuki Cemcl
olayında iki ordunun karşılaşıp kılıç kılıca vuruşması öncekilerden ta-

3 Eş-Şevkaııi. Fethu'l-Kildir, I, 8.421-22.
4 a.g.e., I, 8.440.
5 a.g.e., I, 8.421-22.
6 Zemahşeri, Keşşa£, I, 9.503, not: ı. lleyrut 1947.
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mamen farklıdır. Bir tarafın lideri Hz.Ali, karşı tarafın liderleri Hz,-
Talha ve Zübeyr "aşere.i mübeşşereden"idiler, yani dine yaptıkları hiz-
metten ve üstün faziletlerinden dolayı hayatta iken Hz.Peygamber ta-
rafından Cenn(~tle müjdelenen on kişi arasında idiler. Her biri Allah'ın
kitabını hakkıyla bilen, Allah'ın elçisinin yanında yetişmiş, dini ondan
öğrenmiş kimselerdi. Sıffin savaşında da durum aşağı yukarı aynı idi,
her iki tarafta müsJümandl. Tabiatiyle bu harblerde pek çok müslüman
kanı akıtıldı ve pek çok zihinlerde şöyle bir soru ortaya çıktı: İki müs-
lüman cemaat kılıç kılıca birbiriyle karşılaşırlarsa, öldürenlerle ölenlerin
durumu ne olacaktır? Şayet öldürülen maktul, öldüren de katil ise,
<linin genel hükümlerine göre ikisinin de Cehenneme gitmesi gerekmez
mi? Çünkü kıhil öldürdüğü, maktul da öldürmek niyetiyle vuruştuğu

için büyük günah işlemişlerdir. Nitekim'Hz.Peygamber ~ -f-J.\ ~L~
•..•• J ,J _ ' ~ J. J ~
J-A..)' .u l;:j J J~ yani müslümanların birbirlerine sövmeleri fısk,

birbirlerini öldürmeleri küfürdür7, buyuruyor.

Henüz bu sorunun cevabı verilemezken, Haricilerin Hz.AIi'den ay-
rılıp üçüncü cepheyi teşkil etmeleri, hem Hz. MU;lViyeve taraftarlarını
ve hem de Hz.AJi ve taraftarlarını büyük günah işlemekle suçlayarak
onların kafir olduklarına hükmetmeleri meseleyi daha da karıştırdı. Çün-
kü Hancilere göre bunlar, Allah'ın hükümlerine karşı gelmişler, başka
bir deyişle büyük günah işlemişlerdi. İşte onlara göre, büyük günah iş-
leycn bir mü'min imandan çıkıp küfre gitmiştir ve Cehennemde temelli
kalacaktır. Haricilerin bu abTlrhükmüne karşılık Mürcie fırkası ise, Al-
lah'ın birliğinc inanmış bir kimsenin, büyük günah işlemiş olmasının,
onun imanına zarar vermeyeceğini bu haliyle de onun yine mü'min ka-
lacağını ileri sürmüştür.

Bu hususta üçüncü bir görüş Mu'tezile mezhebinden gelmektedir.
Onlara göre böyle bir kimse ne tam mü'mindir, ne de iddia edildiği gibi
kafirdir, ikisinin arasında fasıklık dedikleri bir yerdedir ki, tövbe ederse
imamına döner, tövbe etmezse küfre varır ve ebedi olarak adb görür.
Şukadar var ki, bu azabın derecesi kafirlerinkinden daha hafjf olacaktır.

Burada karşımıza çıkan bu üç görüşün ne dereceye kadar doğru
veya yanlış olduğunu gösterebilmek, islamiyetin iman anlayışını ortaya
koymakla mümkün olacaktır. Çünkü büyük günah meselesindeki görüş

7 Buhari, Kitabu'I-İman, bab: 36, Muslim, İman, 1l6,
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ayrılıkları imanın amelle, yani başlıca ibadetleri ve emirleri yerine getir-
mekle olan ilgisinin farklı şekilde anlaşılmasından ileri gelmektedir.

İ
~~,

man kelimesi 0-,01 Emn veya Eman kökünden türemiş hir mas-

tar olup, bu fiilin sözlük manası doğrulamak, bir şeyin doğruluğunu
kabul ve tasdik etmek veya bir kimseye yahud da bir şeye inanıp güven-
mek demektir. Ayrıca her türlü korku karşısında kalbin kendisini em-
niyette hissetmesi huzura ve sükuna kavuşması anlamına da gelirı. Aynı
kökten türemiş bir ism-i rail olan "mü'min" kelimesi de, kabul ve tasdik
edip inanmış, kendini emniyette hisseden kişi anlamındadır. Bilindiği
üzere kelimeler kullanıldıkları bilimler içerisinde de bazen haşka anlam-
lar kazanırlar. Bu itibarla islam dininin iman sözcüğüne, sözlük mana-
sının dışında bir anlam kazandırıp kazandırmadığını tesbit etmek ye-
rinde olacaktır.

Kur'an-ı Kerim'de imfın kelimesinin geçtiği ayetlerde, bu sözlük
manasına bağlı kalındığını göstermek üzere bir kaç misal vermek isti-

yoruz. Yüce Allah Kureyş suresinde j~~ .0-,0 • }~.J J yani "korku., - ("
içinde iken kendilerini güvene kavuşturan Allah'a kulluk etisinier" buyu-
ruyor. Demek oluyor ki, ayetteki iman kelimesi güvene kavuşturmak,
emin kılmak anlamına gelmektedir. 12. YusufSuresinin 17. ayetinde Hz.

Yusuf'un kardeşleri babalarına hitaben ., .l::':) .j-Aj~.-.J.:':"':;~\ CA J
::: ~ ...

"Sen bize inanmıyorsun" yani senin bize güvenin yok, söylediğimizi
do~rulayıp tasdik etmiyorsun, diyorlar.

2. Bakara SUresinin 285. ayetinde .çı \ -J ;/1 C•.-: }J~) ~~-\- - -- -
(j.J:-.j],\ J ~-) .0-,0 yani "Peygamber ve inananlar Rabbinden

-- --
ona indirilene inandı, doğruladı", buyurulmaktadır.

Ayrıca Hücürat Suresinin 15. ayetinde \.J~:.:r0,.ll\ ~(j.J~A jl.\ C.••.~ 1

\.J~(;~ (/1 4l.J"'~J ~.ı:iı~
"İnananlar ancak Allah'ı ve Peygamberini tasdik etmiş, yani doğ-

rulamış, sonra da şüpheye düşmemiş olanlardır", buyrulmaktadır.

8 Ebu'l-Fadl CemiHuddin Muhammed b.Manzıır, Lisanıı'l-Arab, XIH, s.21; Asım Efen-
di, Kamu, Tercemesi, IV, s.548; Zemahşen, Esasu'l-Belağa, i, s.21-22; Abdu'l-Kahir el-Bağda-

dı, Usıılu'd-Din, s.248.
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İşte bütün bu örneklerden anlaşılacağı gibi, Kur'an-ı Kerim ıma-
nın mahiyeti hakkında, onun sözlük, yani dildeki anlamından başka yeni
bir anlam getirmemiştir. Bunun böyle olduğunu Hz.Peygamberin ha-
dislerinden örnek vererek göstermek de mümkündür. Hz.Peygamber:
"İman nedir?" diye kendisine sorulduğunda, cevaben, "Allah'a, me-
leklerine, kitabıarına, peygamberlerine, ahiret gününe -bazı rivayet-
lerde de kadere- inanmandır9" derken, imanın sözlük manasını kastet-
miş ve sonra nelere iman edilmesi gerektiğini söylemiştir.

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, ne Kur' an' da ne de hadislerde
doğrudan doğruya imanın mahiyetinin ne olduğu, temel esaslarını içine
alan tarifinin ne şekilde yapılacağı üzerinde durulmuş değildir. Buna
karşılık imfmın .ı,ıasıl olacağı, nelere inanılacağı ve imanın yerinin kalb
olduğu haber verilmiştir. Şuhalde dilcilerin, iman kalb ile tasdikten iba-
rettir, şeklinde yaptıkları tarifle, yani bu kelimenin dildeki anlamıyla,
diğer bir deyişle arapların bu kelimeden anladıkları mana ile islamiyetin
kasteddiği mana arasında bir fark yoktur.

Şayet onların anladıkları kastedilmemiş olsaydı veya anladıkları
yanlış olsaydı, Hz.Peygamber onların bu yanlış anlamalarına itiraz et-
mek ve yanlışlarını düzeltmek durumunda kalırdı.

Şu halde Kur'an-ı Kerimdeki iman ile ilgili ayetleri iki kısımda göz-
den geçirmek yerinde olur:

1- İmanın nasılolması gerektiğini gösteren ayetler.

2- Nelere iman edileceğini gösteren ayetler.

Birinci kısma örnek olarak yüce Allah'ın "ey Muhammed, Bedevi-
ler inandık dediler, deki, inanmadınız bari, islam olduk deyin, inanç
henüz kalbinize yerleşmedi" mealindeki 49. Hüeurat Sıİresinin 14. ayetini
gösterebiliriz. Buradan imanın kalble ilgili olduğımu yani onUn yerinin
kalb olduğımu, dil ile söylenilen inancın kalbe yerleşmesinin gerekli ol-
duğunu anlıyoruz.

Yüce Allah başka bir ayette imanın esas şartının kalbcn İnanmak
olduğunu "Ey Peygamber, kalbIeri inanmamışken ağızlarıyla inandık
diyenler ... seni üzmesin1o" mealindeki sözleriyle gösteriyor. Böylece
bu ayetlerde imanın ilk iki unsuru ortaya çıkıyor ki, bunlardan biri kalb

9 cl-Buhari, Sahih, I, Kitiihu'ı.tmaıı, 9. 18.
10 S•. Miiide /41.
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ile inanmak ve doğrulamak, diğeri inandığı bu hususu sözleriyle ifade
etmektir. Ayrıca Hz.Peygamber de: "Allah'ım, kalbimi dininin ve taa-
tının üzerine sabit kıP 1" diye dua ettiği gibi, "Allah'tan başka tanrı yok-
tur" diyen bir kimseyi, bu sözü kılıç zoru ile söylediğine kani olup öl-
düren Usame'ye "onun kalbini yarıp baktın mıl2" diye de çıkışmaktadır.

Böyle olmakla beraber, kalbe imanın yerleşip yerleşmediğini ancak
Yüce Allah bildiği için Hz.Peygamber ve Sahabiler kelime-i şahadeti
söyleyen kimsenin mü'min olduğuna kani olmuşlar ve kalbindekileri
araştırmaksızın onun iman sahibi olduğuna hükmetmişlerdir.

Büyük din alimIeri ve mütekellimler imanın tarifini yaparken, dil.
cilerin kelimenin dildeki manasına bağlı kalarak yapmış oldukları ta-
nımlamayı benimsemişlerdir. Bunlardan bazısını zikredelim:

1- Ebfr Hanife'ye (ö: ISO/760) göre iman, ikrar ve tasdiktir, yani
dil ile söylemek ve kal b ile doğrulamaktır. Ebfr Hanife ayrıca amelin
imanın bir parçası olmadığını, imanın aslı tasdik olduğuna göre, imanın
artıp eksilmesinin bahis konusu olamayacağını, fazilet ve amel bakımın-
dan mü'minlerin birbirlerinden farklı olduğunu, ancak inanışın kuvvetli
veya zayıf olabileceğini ileri sürmüştür'3 ..

2- Ebu'l Hasan e1-Eş'ari (ö: 324/935) Kur'anın nazil olduğu arap
dili ile uğraşan dilcilerin ittifaken yaptıkları tarifi kabul ederek imanın,
Allah'ı tasdik etmek yani onu doğrulayıp ona inanmak olduğunu söyle-
mektedirl4•

:~- Ebfr Mansfrr e1-Matundi (ö: 333/944) gerek Tevhid ve gerekse
Te'vilat adlı eserinde bize göre iman kalb ile tasdikten ibarettir. Deli.
limiz de bütün müfessirlerin ve dilcilerin sözleridir, çünkü onlar Kur'.
anın her yerinde geçen "A.menfr" sözünü "saddakfr" sözü ile açıkladılarIS
diyor. Konuyu daha fazla uzatmamak için aynı görüşü kabul eden alim-
lerin isimlerini zikretmekle yetinelim:

II TinnlZ', Biibu'I-Kader: 7; ıbn Miice, Mukaddiıne: 13; Ahmed b.Hanbel, Musned, ll,

5.428; l'iesii'" III, 5.112.
12 MUslim, Kitiibu'I-İmiin; 158; ıbn Miice, lliibu'I-Fiten: 1; Ahmed b.Hanbel, IV, 5.439,

V, 5.207.
13 Ebu'I-Muntehii, Şerhu'I-Fıkhi'I-Ekber, •.21.
14 Eş'ari, Kitiibu'l-Lumii, 5.75.
15 Miitundi, Te'viliitu Ehli's-Sunne, I, s.44, str.7,8 ve 5.47, str.15-17; Kitiibu't-Tevhid,

5.373-79.
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Eş'ari'nin talebesi d-Bakilluni (ö: 403/1013), Mutuddi'nin talebesi
Ebu'l-Mu'in en-Nesefi (ö: 508/1114), İmamu'l-Haraneyn el-Cuveyni
(ö: 478/1085), cI-GazzuIi (ö: 505/1111), Ömer b.Muhammed en-Nesefi
(ö: 537/1142), Teftazuni (ö: 791/1388) ve diğerleri.

Bütün bu açıklamalardan anlaşıldığına göre iman iki temel unsur-
dan meydana gelmektedir. Birincisi kalben Allah'ı tasdik etmek, ikin-
cisi de kalbin bu tasdikini dil ile, yani sözlerle ifade etmektir.

Şimdi de iman hakkında farklı görüşler ileri süren mezheplere bir
göz atalım. Mesela, Müreie fırkasının üzerinde anlaşdıkJarı iman tarifi
şöyledir:

• ~~ ~ .)', ••JA ~~ 0~ ':}I 16 Allah'a iman, Allah'ı bilmektir.

Bilindiği üzere :Müreie fırkası da kendi aralarında kollara ayrılmış-
tır. Bunlardan birinin iddiasına göre iman, Allah'ı Peygamberini, ve yaJ-
nız Allah katından gelen şeylerin hepsini bilmektir. Dil ilc ikrar, kalb
iıc Allah'a ve Peygamberine. itaat edip onları sevmek ve büyüklemek,
onlardan korkmak ve organlarla ibadet. etmek gibi unsurlar imandan
değildir. Mürcicden olan bir başka topluluğa göre de iman, Allah'ı bil-
mek ona itaat etmek ve ona karşı büyüklenmeyi bırakıp onu sevmektir.
İşte bu öZellikleri kendisinde bulunduran kimse mü'mindirI7•

IHrieiye, mezhebine göre iman, Allah'ın kuJlanna farz kıldığı şey-
lerin hepsini yapmaktır. Yani Allah'a itaat etmek, güzel ameller işlernek
imundandır. Bunlardan birini terkeden kim~e imandan çıkar ve Cehen-
nemde temeIIi kalırı8. Bugün hala yaşamakta olan ve elimizde inanç
esaslarına dair yazılmış kitabıarı bulunan Harietlerden bir fırkayı teşkil
eden İbadiye'ye göre imun ikrar, amel, niyet, sünnete uymak, imanda
hiçbir kimse için şart ve özür tanımamak, hevu ve hevesine uymayıp
takva yoluna girmektirl9• .

16 Eş'ari, MakiHat (H.Ritter Neş.) 5.132.
17 a.g.e., 5.133.
ıa a.g.e., s.UO; aynea Dr.Ali Sami en-Neşşar, .l'ieş'etu'I-Fikri'I-Fclsefi £i'I.İslam, I, s.

371; Teftazani, Şer/lU aka'idi'n.Ne5efiye, I.Kı5m, 5.156.
19 Dr.E.Rum Fığlalı, tbadiyenin Siyasi ve hikadi Görüşleri, A.üJlalıiyat Fakültesi Der.

gisi, C.XXI, 5.337.
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Mu'tezile mezhebine göre iman, farz ve nafile olan bütün ibadetleri
yerine getirmektir.

Mu'tezile alimlerinden EbU. Huzeyl'e (ö: 235/849) göre iman, bir
bütündür. Allah'a inanmak gibi terkedilmesi küfür demek olan şey iman-
dır, namaz ve oruç gibi terkedilmesi fısk olup küfür olmayan ibadetler
imfmdandır, nafile ibadetler gibi terkedilmesi küçük günah olup fısk ve
küfür olmayan, ayrıea terkedilmesi ne küfür ne de isyan olan şeyler iman-
dandır2o•

Nazzam'a (ö: 231/845) göre iman, büyük günahtan çekinmektir,
büyük günah ise, hakkında Allah'ın azabının vuku. bulacağı şeydir2!.

EbU. Ali el-Cubbai (ö: 303/915) ve oğlu EbU. Haşim (ö: 321/933),
imanın Allah iç,in olduğu, bunun da Allah'ın kullarına farz kıldığı şey-
lerin hepsi olduğunu iddia ederek nafilelerin imandan olmadığını ileri
sürdüler22•

Haricilerle Ml"tezilenin iddialarına göre iman süzcüğüuün dilde kul-
lanılan anlamı başkadır, Allah'ın Kur'anda kasdettiği mana başkadır.
İşte bu sebebIedir ki, bu sözcüğün dinde yeni bir anlam taşıdığını açık-
ça göstermek için sözlük anlamı esas alınarak yapılan mezkur tarifJerle
yetinmeyerek, az evvel bahsettiğimiz tarifleri yapmak ihtiyacını duy-
muşlar ve farz ve nafileden olan her türlü ibadetlerin yerine getirilmesi-
nin ve her türlü kötülükten uzak durulmasının imandan olduğunu söy-
lemişlerdir. Görülüyor ki, bunlar yukarıda değindiğimiz imanın iki te-
mel Unsuruna bir üçüncüsünü, yani başlıca iLadetleri yerine getirmeyi
de katmış oluyorlar. Bunun da arapça olarak ifadesi şöyle yapılmıştır:

(C)~4) .ll>.J~4 Jr J .lUl4 )}\ J ~AJ4 ~~ .l~_~1.l\

Bu üç unsurU içine alan iman tarifini yalnız İbnu Mace'nin (ö: 275/
888) "Sunen"inde buluyoruz23, fakat burada "tasdik" kelimesinin yerini
"Marifet" kelimesi almıştır ki, bu bakımdan da rivayetin iyice araştırıl-
ması gerekir. Çünkü marifet ile tasdik aynı anlamda değildir. Özellikle
Matuddi bu hususta hassasiyet göstererek eserlerinde Allah'ı bilmenin,
Allah'ı tasdik demek olmadığını belirtmiştir24• Ayrıca İbnu Mace'nin

20 Eş'ari, Makilllit, s.266-67.
21 a.g.e., s.268.
22 a.g.e., 8.269.
23 ıbn Mace. es.Sunen. IIlulıammed Fulid Neş., I. 8.25-26.
24 Môturidı, Kitabu 't- Tc\'hid. 8.380-81.
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Sunenini neşreden Muhammed Fuad Abdu'l-Baki "Amelun bi'l-erkan"
ibaresini namaz, oruç, hac gibi "bi'l-eevarih" uzuvlarla yapılan ibadet-
lerdir, şeklinde açıklamakta ve bu hadisin senedinde yer alan Ebu's-
Salt isimli ravinin "sika" (gii,venilir) biri olmadığında ittifak edildiği için
hadisin senedinin zaif olduğuna dikkati çekmektedir.

Bundan başka Kenzu'I.Ummal adlı eserde eş-Şirazi'nin el-Elkab
adlı kitabından Hz.Ayşe'ye istinaden şöyle bir rivayet nakil edilmektedir:

. 0lf.) '14 Jr J ~4 ~..l.,a.jJ 0L.Jl~ .;i}\ .ı:iı4oLc.'1\ "Allah'a iman,

dil ile söylemek, kalb ile tasdik etmek ve başlıca amelIeri işlemektir2s•

Bunlardan başka bu üçlü iman tarifini ilk Hanbeli İmamlannda da
buluyoruz. Örneğin: Ahmed b.Hanbel'in (ö: 241/855) ilk ve büyük tale-
belerinden biri olan Muhammed b.İdris Ebu Hatim el-Hanzali er-Razi
(ö: 277 /890), iman söz ve ameldir dedikten sonra, kalb ile tasdik, dil ile
ikrar ve başlıca amelleri yerine getirmenin de imandan olduğunu belir-
terek, "başlıca am elleri yerine getirmek" sözünü, namaz kılmak, Rama-
zanda oruç tutmak, malı olanın zekat vermesi, gücü yetenin hacca git-
mesi ve Allah'ın kullarına farz kıldığı şeylerin hepsini yerine getirmek
şeklinde açıklamaktadır. Ayrıca Ebu Hatim el-Hanzali, Ebu Bekr el-
Acurrı (ö: 360/970) ve İbn Batta el-Ukberı (ö: 387/997) gibi hadis alim-
leri yazmış oldukları eserlerinde imanın bu üç unsurdan meydana gelen
tariflerine yer vermişlerdir26• Bizim tesbit edebildiğimiz kadarıyla bun-
ların dışında, basılmış olan diğer hadis kitablannda İmanın bu üçlü ta-
rifine rastlanılmıyor.

Başlıca ameUeri yerine getirmeyi İmanın temel unsurundan biriolarak
saymayanların itirazları şöyle olmaktadır. Mesela, Teftazanİ'ye göre, iman
kalble, gönülle ve düşünceyle ilgili bir husustur ki, bunun böyle olduğu
hem Kur'an'da hem de hadislerde zikredilmiştir. İmanın bu özelliğine
karşılık, başlıca ameUeri yerine getirmek, bedenle, organlarla ilgili bir iş.
tir. Bu bakımdan da aralarında bir başkalık söz konusudur. Öyleyse baş-
lıca ameUeri yerine getirmeyi İmana dahil bir esas olarak ele alamayız.
Çünkü ımanın aslı tasdikten ibarettir, organlarda bulunan bir şeyin kalb-
de bulunan ilim ve tasdike dahil olması düşünülemez. Nitekim Kur'anda

25 Aliyyu'l.Muttaki el.Hindi (ö: 975/1567), Kenzu'I-Ummftl, I, •. 19, ;.-.ir:3.
26 İbn Balta el.Ukberi, Kitabu'ş-Şerh vc'ı-tbftne ala U.iıli'.-Sunneti ve'd-niyftne, (Henri

Laoust Neş.) arapça metin kısnu, •.47, 48.
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Allah 18.KehfSuresinin 107. ayetinde üLJ,.L..:JI 1.Jı...:.. J \.J~T lJll\ 01
~ -

. ':J.Y dj;) J..ill ü i~ t ~tr yani "inanan ve yararlı iş işleyenIerin

konakları Firdevs Cennetleridir" diye buyururken yararlı işler yapmayı,
ıman etmeye atfetmiştir. Gramer yönünden açıkça bilinir ki, atıfta
başkalık, ayrıcalık vardır, yani ayrı ayrı şeyler birbirine atfedilir. Cenab-ı
Hak da bu ve buna benzer ayetlerde ameli ımana atfetmiştir. Öyleyse
amel başka şeydir, ıman da başka şeydir. Atfedilen şey, kendisine
atfedilen şeye girip ondan bir parça olamaz.

Yine Allah 4. Nisa Suresinin 124., 20. TaM Suresinin 112. ve 21. En-
biya Suresinin 94. ayetlerinde.J1t> J üC"J L..aJI ' ~ oJ-=':~o,,;. J~ ~ ~

...ı:.r:j:' "mü'min olarak güzel ameller işleyen kimseler Cennete

gireceklerdir," diye buyururken mü'min olmayı, yani ımanı amellerin
sıhhatı için şart yapıyor. Bir gramer kaidesi olarak yine kat'iyetle bilinir
ki, meşrut yani şarta bağlanmış olan nesne -burada güzel ameller
işlemek- şarta, yani burada ımana dahilolmaz veya onun içine giren
bir unsur olmaz. Başka bir deyişle bir şeyin kendi kendisine şart olması
imkazdır. Öyleyse ameller ımanın aslından bir unsur değildir. Zira Yüce

Allah Rücurat Suresinin 9. ayetinde '~.:.... Jl,1 ' 0-" 0G:~Ck 001 J
-;.. C•.J ,':o-:~ \.J~~ tt l,;G:::il "eğer mü'mWerden iki t~raf birbirleriyle

savaşırlarsa, aralarını düzeltiniz" buyurmakla din kardeşini öldürmeye
kalkışan bir mü'minin 'bu hareketiyle güzel amellerden bir kısmını terk
etmiş olmasına rağmen ımanın sabit kaldığına "mü'minlerden iki taraf"
sözleriyle işaret ederek günah işlemenin imanın varlığına bir zarar
vermediğine dikkati çekmektedir.

Yine Teftazani'ye göre ameller imanın esas unsurlarından birini teş-
kil etmezler, ancak İmam Şafi'i'nin de dediği gibi kamil imanın bir esası-
nı teşkil ederlerı7• Onlarla iman kemal mertebesine yükselir, onların yok-
luğu da imanı zayıflatır. Gerçek iman ne artar ne eksilir, Çünkü kalbdeki
tasdik, gönülden boyun eğip rıza göstermekteki kesinlik derecesine ula-
şır ki, bu tasdik bölümlenmeyi kabul etmez, dörtte bir veya üçte bir tas-
dik denmez ve bu şekilde meydana gelen gerçek ımanda azlık veya çokluk
düşünülemez. Azlık ve çokluk, yapılan işlerde ve sayılan şeylerde olur.
İmanın gerçeği yönünden itaat etmekle günaha girmek aynıdır ve ima-

27 Muhammed Ebu Zehra, (Çev.O.Keskioğlu), İmam şari'i, 8.129.
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nın aslı aynı hal üzere sabit kalır. İmanın aslında hiç bir değişiklik mey-
dana gelmez. Yalnız itaat etmekle ıman kuvvedenir, günaha girmekle de
ıman zayıflarls.

İşte bu gör~şten hareket edenler, ımanın aslında bir değişmenin sö:r.
konusu olmadığını kabul ettikleri için büyük günah işlemekle kişinin ıma-
mnın aslına bir zarar gelmeyeceğini, imanın aynı hal ~zere kalacağını,
böyle olunca da büyük günah işleyen kimseye kafir demenin doğru olma-
yacağını ileri s~rerler. Bu gibi kimselerde gerçek ıman var oldukça ve
inkar söz konusu olmadıkça kendilerine mü'min muamelesi yapılır, der-
ler.

Buna karşılık başlıca ameııeri yerine getirmeyi ımanın temel unsur-
larından biri olarak görenlerden Hariciler, bu amelleri yerine getirmeyen
kimsenin imandan çıkıp kafir olduğunu ve temelli olarak a:r.abgöreeeğini
iddia ederlerken, Mu'tezile böyle bir kimsenin ne mü'min ne de kafir ol-
duğunu ileri sürerek, ona filsık ismini vermeyi uygun gör~r. Onlara göre
filsık bir kimse övülmeye layık değildir. Hayır işlediği, Allah'a ve Pey-
gambere inandığı ici~ kafir de sayılmaz. .

Büy~ günah konusunda çeşitli gör~şler ortaya atanların hareket
noktalarını teşkil eden değişik ıman anlayışlarını böylece gözden geçir-
dikten sonra onların büyük günah işleyen bir kimse hakkında vermiş ol-
dukları hükümleri daha geniş olarak ele almak istiyoruz.

M~rcie fırkası kendisinde imanın zıddına delalet eden hiç bir şey hu-
lunmayan kimsenin imanlı olduğu görüşünde ittifak etmiştir. İşte bu
noktadan hareketle "Allah'tan başka ilah yoktur" diyen herkesin Cen-
nete gideceğine, büyük veya k~ç~ günahların imana zarar vermeyeceği-
ne inanırlar. Onlara göre inanmayan bir kimseye yaptığı itaatın bir fay-
dası dokunmadığı gibi, imanlı bir kimseye de günahları :r.arar vermez.

Hariciler küç~ veya büyük günah işlernek suretiyle Aııah'a isyan
eden kimsenin m~şrik olduğunu ve Cehennemde ebedı olarak kalacağını
iddia ederler. İbadiye'ye göre büyük günah işleyen kimse müşrik değildir.
Aneak büy~k günahları inkar ettiği takdirde müşrik olur. Fakat bunun-
la beraber herhangi bir giinahı işleme hususunda israr eden kimse şirke
girmiş olur. Şu halde İbadiye'ye göre büyük günah işleyen şirkten uzak-
tır, ama durumu nedir? İşte bu soruya onlar, Allah'ın insanları, mü' min

28 Teftazanl, a.g.e., I.Kısınl, s.156-158.
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ve kafir olmak üzere iki yere (memdleye) oturttuğunu söyleyerek şu ayet-
leri de delil gösterirler: "İnkar edenler, hölük bölük Cehenneme sürülür29"

"Rablerine karşı gelmekten sakmanlar, bölük bölük Cennete göturü.
lürlcr30". Şüphesiz ona doğru yolu gösterdik, buna kimi şükreder kimi
de nankörlük eder3!."

Onlara göre bu iki smıf böylece bilindikten sonra münafık da, asi de,
zaüm de, fasık da, kim olursa olsun öldüğü takdirde kMirdir. Küfür de:
nimet küfrü ve şirk küfrü olmak üzere ikiye ayrılır. Bu bakımdan büyük
günah işleyen bir müslüman, mü' min değil Allah'ın birliğine inanmış bir
kişi olarak nimet küfrü içindedir. Bu kimsenin ceza göreceği ve Cehenne-
me gideceği şüphesizdir, fakat Cehennemde ebedi olarak kalmamak için
tek kUrtuluş yolu tövbedir. Çünkü İbadiye'ye göre tövbe kapısı her zaman
açıktır. Bir kimse günde yetmiş defa günah işlese, ve sonra da tövbe etse
sonra tekrar yapıp tekrar tövbe etse bile Yüce Allah, kullarının tövbesini
kabul eder, gii.nahları bağışlar ve onlarm ne yaptıklarını biIir32•

İbadiye, Allah'ın azabınm gerçekleşmesi için şu üç şartı ileri sürer;
1- İşlenilen günahtan tövbe etmemek, 2- kötülü,kleri silecek iyiliklerden
mahrum olmak, 3- günahlardan geri dönmernek ve Allah'a sığınmamak.
Bu şartları yerine getirmeyen kimse ister küçük ister büyük günah işle-
miş olsun, mutlaka işlediği günahın cezasını çekecektir.

İşte bu görüşüyle İbadiye büyük günah işleyen temelli Cehennemde
kalır diyen Haricilerden tamamen ayrılırken, şimdi fikirlerini ele alacağı-
mız Mu'tezileye yaklaşmış olmaktadır. Nitekim Mu'tezileye göre büyük
günah işleyen ne kafirdir ne de mü'mindir, böyle bir kimse fiisıktır, töv-
besiz öldüğü takdirde Cehennemde ebediyyen kalır, fakat oradaki azab
derecesi kMirinkinden daha hafif olacaktır. Şayet büyük günah işlemiş
olan fasık tövbe ederse, imana döner ve temelli olarak Cehennemde kal-
maz.

Mu'tezilenin bu genel görüşünü ortaya koyduktan sonra ileri gelen
Mu'tezile alimlerinin bu konudaki fikirlerine kısaca değinmek istiyoruz:

Ebu-Huzeyl'e (ö: 235/936) göre küçük gii.naWar büyük günahlar-
dan kaçmmak suretiyle, ilahi lütuf yoluyla bağışlanır, yoksa bağışlan-

29 39. Zümer /71.
30 39. ZÜDler/73.
7l 76. İnsan /3.
32 Dr.E.Ruhi Fığlalı, a.g.e., 5.313-44.
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mayı hak etmek suretiyle değiL. AIIah'a ımanın hepsi, bütünü ımandır,
ondan bir şeyi terketmek küfürdür. Namaz ve Ramazan orUcu gibi şey-
leri tcrk etmek küfür değil fısktır33•

el-Cubhili'ye (ö: 303 /915) göre dinı kanaata sahib bir fasık, iman et-
tikten sonra, dilin ad vermelerinden olan mü'min ismini almayı haket-
miştir, fakat dinin adlandırmalarından olan ıman ismiyle adlanamaz.
Aynca Cubbaide, büyük günahlardan çekinmekle küçük günahlann af.
fedileceğini, büyük günahlann imanın sevabını boşa çıkaracağını, büyük
günahlardan çekinmekle dc küçük günahların cezasının boşa çıkacağını
iddia eder34•

Kadi Abdu'l-Cebbar (ö: 415/1024) büyük günah işleyen kimseye,
mü' min adının verilmesine karşı çıkarken, ona sınırlı olarak mü' min den-
mesine karşı !,'ıkmaz. Onu Allah'ına ve Peygamberine inanmakla nitelen-
dirmek caizdir, der. 0, 57. Hadid Suresinin "Allah'a ve Peygamberine ina-
nanlar için hazırlanmış Cennete koşun "mealindeki 21. ayetini, vacihleri
yerine getirip haramlardan kaçınmak şartıyla "Allah ve Peygamberine
inananlar için hazırlanmış Cennete koşun" şeklinde anlamakla, bir kim-
seye geniş manasıyla mü'min demek için vacibleri yerine getirip haram-
lardan kaçınmasının da şart olduğunu ileri sürer3S•

İşte Mu'tezile, vacibleri yerine getirip haramlardan kaçınmayı, baş-
ka bir deyişle Allah'ın bütün emirlerini yerine getirip, yasaklarından
uzak durmayı ımanın vazgeçilmez bir parçası olarak görmekle, amclsiz,
yani başlıca ibadetleri yerine getirmeksizin imandan söz edilemeyeeeğini
ortaya koymuş olmaktadır. Bu anlamda Mu'tezile ameI ile imanın bir ara-
da bulunmasını gerekli gördüğü için en sert hüküm veren fırkalar arasın-
dadır. Bu noktada onlar mü'min ile kafil'in özelliklerini ortaya koyarken
mü'minin özelliği bütün bir imandır, karirin ki de mutlak bir küfürdür,
derler. Onlara göre bir kimse büyük günaWardan birini işlerse, faraza bi.
rini öldürse, imanın bütününden çıkmış olur. Çünkü Allah Kur'iin'da bir
kimseyi öldürmemeyi emretmiştİr. Katil, Allah'ın emrini çiğnemekle ima-
nın bütününden çıkmış olmaktadır. Zira onlarca, iman ve amel, aneak
birlikte imanı bütünleştirirler. Bir kimseyi öldürmekle imanın bütünün.
den çıkan şahıs iman ile küfür arasındaki fısk noktasıdır ki, bu noktaya

33 Eş'aIi, Makaıı1t, 8.267, str.12-17.
34 a.g.e., 8.269, str.9-14.
35 Kı1di Abdu'I-Cebbı1r, Şerhu'I-U8ılli'I-Ham8c, 8.702, str.lO-13.
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iki menzile arasındaki yer ~ jJ. \ ~ 4JjJ.\ derler. Böylece o şalus, bir. .'
şansa sahib olmaktadır. Zira bu noktada bulunan fiisık'a ölünceye kadar
tövbe etme imkanı tanınmıştır. Şayed ölünceye kadar günahından dönüp
tövbe ederse, imanını kazanabilir ve temelli Cehennemde kalmaz; ama
tövbe etmezse, o zaman küfre varmış olur ve temelli Cehennemde kalır.

Diğer taraftan Ehl.i Sünnet imamlanndan Eş'ari'ye göre müslüman
olan hiç kimse zina yapmak, lursızlık etmek gibi günahları işlernek sure-
tiyle kafir olmaz. Zina, hırsızlık ve buna benzer büyük günahlardan birini
işleyen kimse şayed bunları helal olarak kabul eder ve haram olduklarına
inanmazsa, o zaman kafir olur36•

Maturidi, Allah, Kendisine ortak koşmak dışında, hata sebebiyle ve
istemeyerek işlenen bütün günahları affedebilir, derken, günahları büyük
ve küçük diye ayırmanın, büyük günahlardan kaçınmakla küçük günah-
ların affedileceğinin aleyhinde olduğunu da açıklar. Ayrıca Haricilere iti.
raz ederek imanı olmasına rağmen günahkar müslümanın temelli Cehen-
nemde kalacağı görüşünü, Zilzal Suresinin "kim zerre kadar iyilik yapar-
sa, onu görür" mealindeki 7. ayetine istinaden kabul etmez.

Maturidi "ey mü'mİnler, mutluluğa ermeniz için hepiniz tövbe ede-
rek Allah'ın hükmüne dönün37" ve "ey inananlar yürekten tövbe ederek
Allah'a dönün ki, Rabbiniz kötülüklerinizi örtsün38" ayetlerini öne süre-
rek Allah'ın onlarda imanın varlığına rağmen, tövbe etmeyi emrettiğini
ve günahlarını bağışlayacağım haber verdiğine işaret eder. Ona göre bu
ayetlerde, hem tövbe etmeksizin bağışlanmayacak günahlardan biriyle
imamn varlığını yok eden Mu'tezileye, hem de günah işleyenleri karirler.
den ve müşriklerden sayan Haricııere karşı cevap vardır, ve onların bu
fikirleri kişide iman bulundukça mümkün değildir. Herhangi bir günah
ile iman yok olmaz ve günahlardan affedilmemiş olan bir şey, tövbe ile
bağışlanır.

Yine Maturidi, "Ey inananlar, yapmadığınız şeyi niçin yaptık dersi-
niz39" ayetini örnek olarak veriyor ve buradaki "niçin yaptık dersiniz"
cümlesine dikkati çekerek, Allah'ın bu sözü onların günah işlemelerinden
önce söylemiş olması imkansızdır. Şu halde Allah'ın hükmüne göre bun-

36 Eş'ari, Kitiibu').lbıme, s.7, str.16-19.
3724. Nur/al.
38 66. Tahrinı 18.
39 61. Saff /2.
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lara bir azab vardır. İnanmış oldukları halde bağışlanması gereken bir
günahı işledikleri için, böyle bir hitabla karşılaşmışlardır. Öyleyse günah
işledikleri halde, Allah onlara "ey iman edenler" diye hitabetmekle, gü-
nahın imanı alıp götürmeyeceğini göstermiş oluyor40, demektedir.

Yine Maturidi "doğrusu kafirlerden başkası Allah'ın yardımından
ümidini kesmez41" ayetini delilolarak ele alır ve kanaatını şu şekilde açık-
lar: Örfe göre küfür yalanlamaktır. Büyük günah işleyen kimse tövbe
ederken affedilmesi için rica eden ve Allah'ın azabından korkan bir dav-
ranış içerisinde onu tasdik ediyor, doğruluyor demektir. Ayrıca o Rabbi-
nin rahmetinden ümidini kesen kimsenin sapıklık içerisinde olduğunu ve
Allah'ı tanımadığını da bilir. Halbuki büyük günah işleyenin Allah'ı yalan-
lamadığı ortadadır. Gerçekte küfür, örtmeye ve gizlerneye denir. Halbu-
ki büyük günah işleyen Allah'ın nimetlerinden hiç birşeyi gizlememiş ve
hakkı inkar etmemiştir. Öyleyse ona kafir demek de doğru olmaz42•

Maturidi tövbe konusunda "Allah kendisine ortak koşmayı elbette
bağışlamaz, bundan başkasını dilediğine bağışlar43" ayetine dikkati çeker.
Bilindiği üzere Mu'tezile, ayettc geçen: "dilediğini bağışlar" sözlerini töv-
be etmek şartıyla bağışlar şeklinde anlamışlardır ve bu anlayışın neticesi
olarak tövbe olmaksızın günahın bağışlanmayacağını iddia etmişlerdir.
Maturidi'ye göre bu ayet onların bu görüşlerini geçersiz kılar, çünkfr Al-
lah bağışlamak iradesini kendine has kılmıştır, ve bunda belirli bir hik-
met vardır44•

Görülüyor ki, imanı farklı şekillerde anlayanlar, büyük' günah ko-
nusunda bu görüşlerine dayanarak, ona uygun gelen anlayışları ileri sür-
müşlerdir. Mesela, konuyu oldukça hafife alarak, organlarla belirli iba-
detleri yapmayı imandan bir parça saymayan, "Allah'a iman, Allah'ı bil-
mektir" diyen Mürcie'nin büyük günah anlayışı da, buna bağlı olarak
şöyledir: Allah'tan başka Tanrı yoktur, diyen her müslüman Cennete
gidecektir. İmanı olmayana gerekli ibadetleri yapmanın bir faydası do-
kunmayacağı gibi, inanmış bir mü'mine de günahlarının bir zararı yoktur.

Diğer taraftan imanı bir bütün olarak ele alan, Allah'ın emirlerini
yerine getirip yasaklarından kaçınmayı, organlarla başlıca amelIeri yeri-

40 Maturidi, Kitabu't-TevMd, 8.332-33.
41 12. YUsuf /87.
42 Maturidi, TevMd, 8.334.
43 4. Nisii /48.
44 Maturidi, TevMd, 8.332.
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ne getirmeyi ımanın ayrılmaz bir parçası olarak gören Hiirieiler ve Mu'-
tezile bu noktada birleşirlerken neticede birbirlerinden ayrılmaktadırlar.
Şöyleki, Haricilere göre gerekli ibadetleri yapmayan, diğer bir deyişle
büyük günah işleyen ımandan çıkmıştır. Mu'tezile'ye göre de ımanın bü-
tününden çıkmıştır. Çünkü onlara göre mü'minin özelliği ımanın tümüne
sahib olmaktır. Kafirlerinki de mutlak bir küfürdür. Bu itibarla günah-
kar bir mü'minin ımanni.m tümünde bir noksanlıışma olmuştur. Onun
için bu kimseyi onlar küfür ile ıman arasındaki orta yere, fısk noktaşına
koymuşlardır. Onlara göre fasık, ımanın tümünden çıktığı halde, henüz
küfür derecesine varmamış kimse demektir. Mu'tezile bu kimseye ölün-
ceye kadar tövbe imkanını tanımıştır. Ölünceye kadar günahlarından
dönüp tövbe ederse, fısk noktasından kurtulup ımfının tümüne döner,
şayet tövbe etmezse, o zaman küfre varmış olur. Çünkü onlara göre tövbe
eden kimse affedilmeyi hak etmiştir. Ve tövbe eden kimsenin tövbesini
kabul etmek AlIah'a vacibtir. Zira bu görüş onların beş prensibinden biri
olan "Allah'ın adaleti" görüşüne uygun düşer. Çünkü buna göre Allah'-
ın kulları hakkında en uygun olanı yapması ve yaratması gerekir. EIıI-i
Sünnet hiç bir şeyi Allah için vacib görmez, tövbeyi kabul edip etmemeyi
onun mutlak iradesine bırakır, bununla beraber gereği gibi yapılan töv-
beyi Allah'ın kabul edeceğini ümit ederek rahmetine sığınır.

Halbuki yukarıda gördüğümüz Ehl-i Sünnet ftlimleri, ımamn kalb ile
tasdik ve dil ile ikrardan ibaret olduğunu, organlarla başlıca ameııeri ye-
rine getirmeyi imanla beraber düşünmekle ımanın bir parçası olmadığını,
ımanın artıp eksilmediğini söylerken günah işleyen imanlı bir kimsenin
yine mü'min olduğunu kabul etmişler ve ona ası (itaatsiz) sıfatını ekleye-
rek, mü'min-i ası demişlerdir. Böyle bir kimsenin AlIah'a yalvarıp tövbe
etmesi bile onun ımanının varlığına işarettir. Netice olarak onlar, büyük
günah işleyen bir kimsenin kalbine yerleşmiş olan ımanında bir değişik-
liğin, bir azalmanın meydana gelmesi söz konusu değildir. Öyleyse böyle
bir kişiye de kafir denmez, derler.

Bu görüşlerden sonra şunu da belirtmeliyiz ki, mü'ıninin ima-
nıyla güzel ameller işlernek ve yararlı işler yapmak hiç şüphesiz sıkı
sıkıya alakalıdır. Çünkü mü'minin ımanı güzel ameller işlemek, yarar-
lı işler yapmak ve ahlaki kaidelere uymakla, diğer bir deyişle, Yüce
Allah'ın emirlerini yerine getirmek ve yasaklarından kaçınmakla kuv-
vedenir ve kemal mertebesine ulaşır. Şu var ki, bunları yapmayan
ve yasaklardan çekinmeyen kimseye, bunları inkar edip yalanlama-



342 CİHAD TUNÇ

dıkça, kafir demek doğru olmaz. Zira ..:ilI Jy'.j\ ~ ..:ill)'l JL)'
diyerek tereddütsüz bir şekilde ıman etmiş bir mü' mine , buları inkar
edene verilen bir isimle kafir denemeyeceği apaçık ortadadır.

Konuyu Ali İmran Suresinin 8. ayetinin mealini vererek bitirmek is-
tiyoruz: "Rabbimiz, bizi doğru yola erdirdikten sonra, kalblerimizi eğriIt-
me! katından bize rahmet bağışla!, şüphesiz Sen sonsuz bağışta bulunan-

"sın.
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